
Zalącznik nr ]. do Zarządzenia nr 7O/2OL6 z dnia 02.09.2016

WARUNK! OTWARTEGO NABORU PARTNERA
do wsPÓlnej realizacji projektu wdrażanego w ramach konkursu lletapu

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
OŚ Priorytetowa lV lnnowacje społeczne iwspółpraca ponadnarodowa.

1. Cel naboru: Celem naboru jest wyłonienie podmiotu spoza sektora finansów publicznych
zainteresowanego wsPÓlną realizacją projektu wybranego w ramach konkursu ll etapu w ramach
Programu OPeracyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa lV. lnnowacje społeczne
iwsPÓłPraca Ponadnarodowa, W szczególności ewentualnego rocznego testowania modelu leczenia
środowiskowego zaburzeń psychicznych.

PierwszY etaP Projektu ,,Progrom zintegrowanych działoń zdrowotnych, społecznych i socjalnych
w Procesie zdrowienia osób z doŚwiadczeniem choroby psychicznej" zakłada wypracowanie nowego,
innowacYjnego, kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych. Model
będzie wProwadzał rozwiązania w zakresie zdeinstytucjonalizowanej i skoordynowanej opieki oraz
ochrony zdrowia psychicznego.

Drugi etaP Projektu PolegaĆ będzie na wdrożeniu i testowaniu modelu, stanowiącego efekt realizacji
Pierwszego etaPu projektu, w warunkach określonych w dokumentacji konkursowej ll etapu.
Obszarem wsPÓłPracy w celu skutecznego wdrozenia i rocznego testowania modelu jest: aktywizacja
zawodowa w zakresie zadań ujętych w wypracowanym modelu, tj. zapobieganie procesowi
marginalizacji i wYkluczenia społecznego pacjenta / klienta wynikającego z braku aktywności zawodowej
Podczas kryzYsu PsYchicznego oraz dania mu szansy powrotu na rynek pracy po wyjściu z kryzysu.
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ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2OL4 r. o zasadach
finansowanych w perspektywie finansowej 2OL4-

2, Uczestnicy naboru: Podmioty określone w art. 33
realizacji programów w zakresie polityki spójności
2o2o.

3, Termin składania zgloszeń: 08.09.2016 r. do godz. 13.00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, ul, Podróżnicza 26|28, 53-208 Wrocław,

Termin dokonania oceny zgłoszeń: do 09.09.2016 roku Dyrektor WcZ sP ZoZ dokona wyboru partnera
na Podstawie listy zgłoszeń spełniających kryteria naboru, opracowane jprzez Komisję oceniającą.

4.

5.
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6. Zgłaszający się zobowiązani sązłożyć następujące dokumenty:

1) Dane na temat zgłaszającego się, zawarte w druku, stanowiącym Załącznik nr 1 do warunków,
ze szczególnym uwzględ nieniem :

- opis potencjału rzeczowego, finansowego, organizacyjnego, technicznego i osobowego, którymi
Podmiot dysponuje, w tym: kadra zarządzająca, kadra merytoryczna, potencjał lokalowy;
koniecznych do realizacji celu Partnerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat
wykształcenia oraz kwalifikacji osób, które będą uczestniczyły w partnerstwie,

- informacji na temat wyksztalcenia oraz kwalifikacji osób, które będą uczestniczyły w partnerstwie,

- informacji o prowadzonej działalności i w obszarze współpracy określonym w ust. 1,

- informacji o doświadczeniu w realizacji projektów o podobnym charakterze.
2) lnformację na temat oferowanego zakresu i proponowanych warunków współpracy, ze szczególnym

uwzględnieniem:

- Zakresu oferowanych świadczeń w obszarze proponowanej współpracy,
- Przygotowania proponowanej procedury współpracy,

- Szacowanych kosztach współpracy w ramach wdrozenia i rocznego testowania modelu w zakresie
deklarowanej współpracy

3) Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru bądź inny dokument (jeżeli
odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji) określający pełną
nazWę, status prawny oraz zakres prowadzonejprzez podmiot działalności, wystawiony nie wcześniej
niŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, W przypadku KRS dopuszczalne jest złożenie
aktualnego wydruku komputerowego zgodnego z dyspozycją zawartą w art. 4 ust.4a ustawy z dnia 20
sierPnia L997r.o Krajowym Rejestrze Sądowym, podpisanego przez osoby upoważnione
do reprezentacji Pod m iotu.

4) Statut - w przypadku instytucji i/lub organizacji, działających na podstawie statutu,
5) Upoważnienie osób składających ofertę, tzn, skladających podpisy pod ofertą, do reprezentowania

Podmiotu (zgodnie ze wskazaniem zawartym w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności
Podmiotu); jeśli takie upoważnienie jest wymagane bądź dane osoby nie są wskazane w ww.
dokumencie.

WszYstkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentacji Zgłaszającego się, zgodnie z treścią. ust. 6 pkt. 3 niniejszych warunków.

7. Zakres konkursu

1) Cel i termin naboru został określony w ust, 1 i 3 niniejszych warunków.
2) Realizacja celu naboru obejmuje:

Udział w drugim etapie projektu realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój, OŚ priorytetowa lV lnnowacje społeczne iwspółpraca ponadnarodowa, polegającym na
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wdroŻeniu itestowaniu modelu Wypracowanego W ramach pierwszego etapu realizacji w/w projektu
w obszarze aktywizacji zawodowej osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

ZłoŻenie materiałów aplikacyjnych do drugiego etapu konkursu na realizację w/w projektu, dotyczącą
wdroŻenia i testowania modelu, planowane jest na grudzień 2016 roku (lub później - zgodnie z
ha rmonogramem konkursu.)

SzczegółY dotyczące Wypracowanego modelu przedstawia Załącznik nr 3 do warunków otwartego
naboru partnerów.

Obowiązki pańnera w ramach przygotowania oferĘ iwspóInej reatizacji projektu
1) wsPÓłPraca z wszystkimi członkami partnerstwa w zakresie wspólnego wdrożenia i rocznego

testowania innowacyjnego modelu w ramach drugiego etapu realizacji projektu w obszarze
wymienionym w ust. 1,

2) PrzYgotowanie materiałów dotyczących zakresu współpracy oraz jej warunków wraz
zwYszczególnieniem swojego wkładu zasobów rzeczowych, organizacyjnych i finansowych
w realizację projektu w ramach zawiązanego partnerstwa:

' oPis Potencjału rzeczowego i osobowego, którymi podmiot dysponuje: kadra zarządzająca, kadra
merytoryczna, potencjał lokalowy; koniecznych do realizacji celów partnerstwa, w tym
lnformacje na temat wykształcenia oraz kwalifikacji osób, które będą uczestniczyły w
partnerstwie,

o informacje o prowadzonej działalnoŚci, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w realizacji
zadań w obszarze proponowanej współpracy,

o informacji o doŚwiadczeniu w realizacji projektów o podobnym charakterze.
o zakres i formę udziału Oferenta w realizacji projektu polegającego na wdrożeniu i rocznym

testowaniu modelu, w tym:

o Zakresu oferowanych świadczeń w obszarze proponowanej współpracy,
o Przygotowania proponowanej procedury współpracy,

o Szacowanych kosztach współpracy w ramach wdrożenia i rocznego testowania modelu
w zakresie dekla rowanej współpracy

Przygotowanie oraz składanie zgłoszeń

1) WszYstkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Zgłaszający się.
2) Wzór KarĘ Zgłoszenia Partnera stanowi Załącznik nr 1 do Warunków otwartego naboru partnerów
3) Zgłoszenia należy składaĆ w terminie do 08.09.2016 r. do godz. 13.oo, w nieprzejrzystych

i zaklejonych kopertach na adres:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny PubIiczny Zakład opiekiZdrowotnej,
u|. Podróżnicza 26 | 28, 53-208 Wrocław.

4) Zgloszenia powinny być oznakowane na kopercie następująco:

Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska

ul. Podrózricza26/28,
53-208 Wrocław

tel.7l 363 1223
REGON 00031333l

NIP 894-24-60_800

8,

9.

Europejski Fundusz Społeczny



awskie centru m zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Podróznicza26128,
53-208 Wrocław

tel.71 363 12 23
REGON 000313331

NIP 894-24-60-800

- adres Zgłaszającego się

- napis ,,Zgłoszenie do otwqrtego naboru partnerów do wspolnej realizacji projektu"
5) Zgłoszenia składane po określonym w Warunkach naboru terminie nie będą rozpatrywane.

10, Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą według następujących kryteriów
merytorycznych

- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (1-5 pkt),

- deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, zasoby, którymi podmiot
dysponuje: zdolnoŚci organizacyjne, kadra zarządzająca, kadra merytoryczna, potencjał lokalowy (1-5
pkt),

- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (1-5 pkt).

11. Wybór Partnera

1) Ocena zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym zostanie dokonana przez oglaszającego
nabór na kartach oceny formalnej; wzór karĘ oceny formalnej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych
warunków.

2) WYbór Zgłaszającego, spełniającego kryteria do uczestnictwa w partnerstwie, nastąpi do dnia
określonego w ust. 5.

3) Każdy z członków Komisji Konkursowej w skali od 1 do 5 punktów przyznaje ocenę za spełnienie
poszczególnych kryteriów oceny wymienionych w ust, 9.

4| Komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających w wystarczającym stopniu ww,
kryteriów oceny. Odwołanie od decyzji Komisji nie przysługuje, Każdy wnioskodawca może być - na
swoją pisemną prośbę - poinformowany o przyczynach odrzucenia oferty.

5) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ może wybrać jeden podmiot, który zaoferuje współpracę przy
realizacji Projektu w ramach wskazanego obszaru współpracy,

6) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ zastrzega możliwość rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez
wyboru żadnego z oferentów

7) Wyniki naboru partnera będą podane do wiadomości publicznej poprzez biuletyn informacji
publicznej (http://www.spzoz.wroc.p!/bip) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu.

8) Nawiązane pańnerstwo i partner:-

o spełniający warunki wynikające z ustawy wdrożeniowej i SZoop po WER co do nawiązania
partnerstwa i braku powiązań;-

o niepodlegający wykluczeniu z możliwości
wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust.
publicznych.

ubiegania się o dofinansowanie, w tym
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